
Komunikat dla rodziców oddziałów 0 i klas 1-3 

Od poniedziałku 25.05.2020 r. szkoła uruchamia działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z 

oddziałów 0 oraz z klas 1-3 zgłoszonych przez rodziców. 
Rodzice, którzy chcą jeszcze zgłosić obecność dziecka w szkole, bądź taka potrzeba zrodzi się w 

terminie późniejszym,  mogą to uczynić w formie pisemnej mailem na adres sekretariat@sp2k.pl lub 

przez e-dziennik. Ze względów bezpieczeństwa zgłoszenia dziecka  należy dokonać 48 godzin przed 

posłaniem do szkoły. 
Podczas pobytu w szkole dzieci nie będzie wdrażana podstawa programowa, realizacja odbywa się w 

sposób zdalny, określony w odrębnym komunikacie.  

Na czas pobytu dzieci w szkole od 25.05.2020 r. do odwołania tworzone będą grupy 9-11 osobowe, w 

zależności od wielkości sali, w której będą przebywały dzieci. Opiekę nad dziećmi będą sprawowali 

nauczyciele, więc możliwe jest udzielanie pomocy w wypełnianiu kart pracy i realizowaniu ćwiczeń  

podczas nauczania zdalnego – w miarę możliwości -  przy wszystkich obostrzeniach sanitarnych w 

szkole. 

Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły zobowiązany jest dostarczyć do szkoły oświadczenia z 

załączników 1 i 2 do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID - 19. 

Załączniki należy wydrukować, uważnie przeczytać, wypełnić, podpisać i dostarczyć do szkoły 

pierwszego dnia przyprowadzenia dziecka. Oświadczenia należy przekazać pracownikowi szkoły po 

wejściu do budynku,  przy zachowaniu odpowiedniego dystansu – 2 m. 

Rodzic ma obowiązek zapoznać się z dokumentem:  PROCEDURY ZAPEWNIENIA 

BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

2 IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO W KOMORNIKACH, a także przeprowadzić z dzieckiem 

rozmowę dotyczącą zachowania bezpiecznej odległości od innych osób, także kolegów i koleżanek 

(1,5m), korzystania tylko z własnych przyborów do pisania i rysowania, nie dzielenia się jedzeniem 

i piciem, częstego mycia rąk, bezwzględnego stosowania się do wszystkich poleceń opiekunów. 

Nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły obejmuje taki sam reżim sanitarny, jak dzieci. 

Szkoła podczas opieki nad dziećmi, w czasie pandemii koronawirusa, ze względów bezpieczeństwa nie 

zapewnia uczniom obiadów. Dzieci przynoszą ze sobą wodę oraz posiłek wystarczający na czas pobytu 

w szkole. 

Wejście do szkoły znajduje się od ul. Polnej (A2). Na teren szkoły rodzice i dzieci wchodzą w 

maseczkach. Przy wejściu dezynfekują ręce, poddają się procedurze pomiaru temperatury. Na korytarzu 

może przebywać jednocześnie troje rodziców z dziećmi zachowując bezpieczną odległość od siebie. 

Pozostali rodzice czekają przed wejściem do szkoły. 
Identyczna procedura obowiązuje podczas odbierania dzieci. 
Rodzice podchodzą tylko do sal, w których przebywają dzieci, nie korzystają z toalet szkolnych, nie 

poruszają się w innej przestrzeni szkoły. 

Od poniedziałku w szkole funkcjonować będą dwie grupy dzieci: 
oddział 0 – sala A009 (4 osoby) 
grupa 1-3 – sala A006 (11 osób – 8 na pewno, 3 być może) 

Na izolatki wyznaczono sale: A015, A016. 

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej codziennie od 7:30 do 15:30. 
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